Medieomvandlare och driftsättning i Östergarn och kvarvarande delar av Gammelgarn
Vår kommunikationsoperatör IP-Only har beslutat att ombesörja och bekosta installationen av
medieomvandlarna i hemmen. Detta för att man ska kunna garantera en hög kvalité på förbindelsen.
Det är IP-Only som äger och ansvarar för medieomvandlaren och trafiken genom vår fiber som de hyr
av föreningen. IP-Only har nu gett BRS Networks AB, företaget som installerar och blåser vår fiber, i
uppdrag att installera medieomvandlarna hemma hos våra medlemmar.
Det kommer att gå till så att BRS ringer upp och bokar en tid med var och en av er då ni kan låta dem
komma in i era hus, antingen då ni själva eller någon utsedd person kan vara med eller att nyckel
lämnas ut. Föreningen kommer att förse BRS med en lista med fastighetsnummer och de
telefonnummer som vi har samt adresser på alla medlemmar som är berörda. Det är därför viktigt att
uppgifterna är så korrekta som möjligt. Om en representant utses så skicka ett mejl med
kontaktuppgifter till info@brsnetworks.se. Detta gäller även alla sommargotlänningar, skicka ett
mail och meddela vilka veckor ni kommer att vara på Gotland. Glöm ej adress och telefonnummer.
Lägg gärna en kopia till föreningens mejl info@ostfiber.se.
För att BRS ska kunna installera medieomvandlaren krävs att den vita fiberkabeln från väggdosan på
utsidan finns framdragen till den plats där mediaomvandlaren ska sitta. Bäst, enklast och säkrast är
det om de kan montera mediaomvandlaren direkt över hålet i väggen där fibern kommer in från
boxen på utsidan. Man kan efter det dra en vanlig nätverkskabel som inte är lika känslig för skador
vidare inne i huset. I närheten av platsen för mediaomvandlaren skall det finnas ett eluttag. Om ni
inte kommer att kunna vara med vid installationen, sätt upp en lapp som tydligtmarkerar var
medieomvandlaren ska sitta. Mediaomvandlaren levereras och installeras alltså av BRS men den
invändiga dragningen av fiberkabeln är fastighetsägarens ansvar.
Det viktiga är att fiberkabeln inte skadas genom att den böjs för tvärt eller att man klämmer den.
Riktlinjen är att inte böja den skarpare än en snusdosa. Var försiktiga så att ni inte av misstag skadar
den när fibern installeras i fastigheten. Återigen, om mediaomvandlaren monteras direkt över hålet
på insidan så undviker man dessa risker. Längre sträckor är det bäst att dra fiberkabeln genom ett
VP‐rör och klamra fast det hela vägen fram till platsen där mediaomvandlaren skall sitta.
När medieomvandlaren är monterad och funktionstestet godkänt så kommer ni direkt kunna utnyttja
fiberförbindelsen genom att koppla upp en dator och välja någon eller flera tjänster som erbjuds i
nätet. När man kopplar upp en dator och inte har någon tjänst och försöker surfa hamnar man på
den Internetsida där man kan beställa tjänster.
BRS kommer att börja ringa och boka i början på juni för att komma överens om en tid för
installation. De kommer att vara så flexibla som möjligt och kan även eventuellt överväga senare
tider. Det är ju bra om ni innan de ringer har en plan för hur man kan lösa det hela. Ta kontakt med
granne, områdesansvarig eller annan person om ni själva inte kan vara med.
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